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Wat zijn de zwakheden in dit dossier?

KV Mechelen zal zich als een duivel weren. In 1A
spelen en verzekerd zijn van de Europese groeps-
fase of in 1B blijven zonder Europees ticket, dat
scheelt meer dan een slok op een borrel. De pro-
cedure wordt het slagveld: ergens staat in het
bondsreglement dat een straf moet worden uit-
gesproken voor 15 juni van het betrokken seizoen.
Met als gevolg een semantische discussie op welk
seizoen ‘het betrokken seizoen’ dan wel slaat.

Daarnaast heeft KV Mechelen een kortgeding
bij de rechtbank van eerste aanleg lopen om te
verkrijgen dat de bond (de Geschillencommisie
Hoger Beroep Profvoetbal) niet mag oordelen zo-
lang het gerechtelijk onderzoek nog loopt. 

Dat de onderzoeksrechter is gewraakt (omdat
hij lid was van de voetbalbond) is nog een zwak
element in het dossier: advocaten slepen munitie
aan om zijn onderzoeks daden nietig te laten ver-
klaren. Volgens beklaagden is door de voetbal-
bond tot zes keer toe gefilterd in de bewijsstukken
om te komen tot de strafvordering van bonds-
procureur Kris Wagner. Die laatste kwam in op-
spraak door een overhaaste en randje-arrogante
communicatie.

Overigens is de afsplitsing van het financieel
dossier een vreemde zaak, want ook voor finan-
ciële fraude kan een club bestraft worden met
degradatie.

Het buikgevoel zegt: straffen, snel en hard. De
realiteit zegt: nu snel straffen is vragen om ellende
achteraf. De meeste burgerrechters staan te
springen om sportbonden terecht te wijzen.
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Hoe moeten we de feiten inschatten?

Dejan Veljkovic is de spil in het hele verhaal. De
vele telefoongesprekken en andere contacten wij-
zen verder uit dat bestuurders en/of aandeelhou-
ders van KV Mechelen hebben geprobeerd om
Waasland-Beveren geld te bieden om te verliezen.
Of de bestuurders van Waasland-Beveren hebben
meegewerkt aan de pogingen tot omkoping is
niet bewezen. Waasland-Beveren beweert geen
geld te hebben aanvaard, maar had wel oren naar
het argument dat KV Mechelen als eersteklasser
te verkiezen was boven Eupen. Ze hadden de
Mechelse demarche moeten melden.

Parallel daarmee werd druk uitgeoefend door
KV Mechelen op een aantal makelaars om hun
spelers bij Waasland-Beveren te vragen niet voluit
te spelen. Er zijn geen harde bewijzen dat de ma-
kelaars Mortelmans, Troch en Maeschalck actief
hebben meegewerkt. Soms zelfs het tegendeel,
als uit de telefoontaps blijkt dat een makelaar
verklaart “daar ga ik mijn handen niet aan bran-
den” of “dat ze hunne shit bij Mechelen zelf op-
kuisen” of er door de Mechelse bestuurders
wordt gefulmineerd “het was zogezegd geregeld,
maar die speler ging er toch vol voor”.

Het scenario lijkt eerder dat de makelaars
de clubs niet voor het hoofd hebben wil-
len stoten door de illusie te geven
dat er wat kon worden geregeld,
maar zich ver hebben gehouden
van matchfixing. Dat de make-
laars de bond niet hebben ge-
meld dat er pogingen zijn on-
dernomen om hun spelers
bij Waasland-Beveren mee in
het bad te trekken, daarover
is geen discussie mogelijk.

Als de bond meldingsplicht
zo hoog in het vaandel heeft,
zijn ze wel selectief geweest.
Ook de Eupen-spelers Van
Crombrugge, Blondelle,
Schouterden en Tirpan zijn
(net als Waasland-Beveren-

speler en beklaagde Myny) benaderd door KV
Mechelen met het oog op een eventuele overgang
als ze in 1A zouden blijven. Hun meldingsplicht
is geen voorwerp van onderzoek.

Nog een voorbeeld van hoe selectief de bond
wel te werk ging en ook de media in het publice-
ren van de telefoontaps. Vincent Mannaert van
Club Brugge belt op vrijdag 9 maart 2018 om 9.49
uur (twee dagen voor de bewuste wedstrijd) naar
de Mechelse hoofdaandeelhouder Olivier So-
mers, een zakenrelatie zo verklaart hij tijdens
zijn verhoor aan onderzoekscoördinator Verha-
egen.

Tijdens het gesprek van Mannaert en Somers
vraagt Somers ineens of hij Rotariu nog heeft ge-
hoord. (Rotariu is een speler van Club die is uit-
geleend aan Moeskroen.) Het stuk van het fede-
raal parket FP 28, 21/27 noteert daarop: “Vincent
zegt al lachend dat hij 25.000 euro vraagt.”

’s Avonds belt Somers terug naar Mannaert en
vraagt of hij weet of Rotariu toch een beetje zijn
best gaat doen (in de wedstrijd bij Eupen). Vin-
cent zegt dat ze de speler hebben gezegd dat ze
hem gaan volgen, want hij wil terug naar Club
volgend jaar. Vincent zegt ook dat hij denkt dat
de trainer (van Moeskroen) wel (vol) zal willen
spelen. Verder antwoordt Mannaert nog op de
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Wat is er tot nu gebeurd/gekend?

Een onderzoeksrechter ( Joris Raskin) heeft in ok-
tober van vorig jaar in binnen- en buitenland on-
derzoeksdaden laten stellen bij heel wat clubs en
personen. Sommigen werden voorgeleid, ande-
ren werden opgepakt en een tijdje vastgehouden,
nog anderen verdwenen zelfs een tijdlang achter
de tralies. Het onderzoek splitste zich op in:

- Een financieel luik met als hoofdrolspelers
de makelaars Dejan Veljkovic en Mogi Bayat, die
worden verdacht van witwassen, belastingont-
duiking en nog wel wat illegale transacties.

- Een matchfixingluik met als spilfiguur Dejan
Veljkovic, die heeft geprobeerd om KV Mechelen
aan de winst te helpen in de wedstrijd tegen
Waasland-Beveren om te vermijden dat Mechelen
zou zakken. (KVM won met 2-0, maar Eupen won
op miraculeuze wijze met 4-0 en redde zich.)

Vooral dat laatste luik interesseerde de voet-
balbond en omdat ze de aanstaande competitie
niet willen compromitteren, maken ze haast met

een sportieve/administratieve bestraffing. Dat
doen ze op basis van 35 stukken uit het gerech-
telijk dossier dat ze in handen kregen. De advo-
caat van Veljkovic, Kris Luyckx, noemde het al
een gemiste kans dat de voetbalbond het hele
dossier niet heeft ingekeken want daarin zou ook
Eupen-Moeskroen aan bod komen.
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Wie wordt beticht en waarvan?

De bond stelde een onderzoekscoördinator (Ebe
Verhaegen) aan die op basis van de stukken van
het gerecht 158 verhoren overdeed. Het bonds-
parket, bij monde van Kris Wagner, vraagt ferme
straffen.

Dejan Veljkovic werd spijtoptant bij het gerecht
en wenste niet te verschijnen of te worden on-
dervraagd door de bond, waarvan hij geen lid is.
Tegen hem wordt tien jaar schrapping als make-
laar geëist en een boete.

Aan Mechelse zijde worden gedagvaard de
club YR KV Mechelen en bestuurders Thierry
Steemans, Olivier Somers, Stefaan Vanroy en Jo-
han Timmermans. KVM zou moeten zakken naar
1B, maar volgens de bondsreglementen moet een
club zakken uit de reeks waar zij dat seizoen
speelt en dat betekent op de keper beschouwd

naar 1ste amateur. Tegen Steemans, Somers en
opperbobo Timmermans, die lid was van de raad
van bestuur van de KBVB, wordt tien jaar schrap-
ping van de bondslijsten gevraagd en Somers en
Timmermans moeten een boete betalen. Stee -
mans niet omdat hij geen lid is van de bond. Van-
roy komt ervan af met zeven jaar en een boete.

Waasland-Beveren moet degraderen naar 1B
en een boete betalen. De bestuurders Dirk Huyck
(vier jaar), Olivier Swolfs (vijf jaar), Walther Clip-
peleyr (drie jaar), Jozef Van Remoortel (twee jaar)
worden geroyeerd en moeten een boete betalen.

Sspeler Olivier Myny krijgt als spijtoptant een
schorsing van één jaar met elf maanden uitstel
omdat hij heeft verzaakt aan de meldingsplicht.

De makelaars Walter Mortelmans en Thomas
Troch worden beschuldigd van het stellen van
daden van competitievervalsing en tegen hen
wordt respectievelijk drie en twee jaar schrapping
geëist. Makelaar Evert Maeschalck krijgt één jaar
schorsing voor het verzaken aan meldingsplicht.

Een corrupte voetbalomgeving, een kaduuk reglement en een onmondig/onkundig juridisch apparaat. Ziehier 
het decor voor het omkoopschandaal KV Mechelen-Waasland-Beveren-Veljkovic. Uw Waze-route door de doolhof.
HANS VANDEWEGHE

Propere handleiding bij   

KVM-speler
Mats Rits (nu
Club Brugge)
verlaat 
het veld na
de bewuste
match tegen
Waasland-
Beveren, op
11 maart
2018. 
© PHOTO NEWS
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Eerste zege voor AA Gent in play-offs
een aan het werk zette met een
uithaal van Halilovic. Defensief
was het een ander verhaal.
Vooral op rechts, met Bokadi
en Goreux, rammelde het. 

Odjidja zette Jaremtsjoek
knap alleen voor doel, maar de
Oekraïner legde de kans naast
het doel van Ochoa. Miangue
reageerde met een kopbal bo-
venop de deklat. Gent werd be-
loond voor zijn goede start.
Souquet slalomde de rechthoek
van de Rouches binnen en de-
poneerde de bal voor de voeten
van Dejaegere: 0-1 zowaar.

Die voorsprong werd onge-
daan gemaakt toen Derijck ge-
blesseerd van het veld moest.
Nog voor er een vervanger in-

kwam, profiteerde Standard
van de desorganisatie bij Gent.
Goreux zette voor, Bastien
kopte de gelijkmaker binnen.

David toonde zich meteen na
de rust. Ochoa kon een kopbal
van de Canadees nog uit zijn
doel ranselen, maar met een ge-
plaatst schot liet David AA Gent
voor de tweede keer juichen. 

En dan was er toch weer dat
moment van onachtzaamheid
bij de Buffalo’s. Toen iedereen
Lestienne uit het oog verloor
op een schot van Oulare legde
die de 2-2 binnen. Het leek weer
een verhaal van net niet te wor-
den, tot David in de slotminuut
de eerste Gentse zege in play-
off 1 veilig stelde. (RN)

Acht speeldagen heeft AA
Gent moeten wachten op
zijn eerste zege in play-off 1.
Op Sclessin is het wonder
dan toch geschied. Plaats
vijf is weer in het vizier.

Je hebt van die boksers die de
klappen blijven incasseren en
telkens weer rechtstaan. Sinds
de start van de play-offs kreeg
AA Gent de ene uppercut na de
andere, maar op een tweetal
non-matchen en die bekerfinale
na, toonden de Buffalo’s telkens
veerkracht. Dat was ook op

Met twee doelpunten op Sclessin is Jonathan David de held
voor AA Gent. © PHOTO NEWS

Sclessin het geval, met Vadis
Odjidja als drijvende kracht. De
Buffalo’s scoorden in één match
even vaak als in de zeven voor-
gaande en komen zo tot op één
punt van Anderlecht, dat zon-
dag speelt in Antwerp.

Vanheusden, Fai, Cavanda,
Carcela, Mpoku, Emond, Sá…
Het lijstje afwezigen bij Stan-
dard leek eindeloos, temeer
omdat coach Preud’homme
Djenepo en Lestienne slechts fit
genoeg achtte voor een plek op
de bank. Er was ook goed
nieuws voor de Rouches: Ou-
lare kwam voor het eerst sinds
december aan de aftrap. 

Voetballend lukte het wel bij
Standard, dat Kaminski al met-

AA Gent 3

Standard 2

Bondsprocureur Kris Wagner kwam in
opspraak door een overhaaste en randje-
arrogante communicatie © BELGA

vrees van Somers dat ze spelers van Moeskroen
gaan benaderen: “Het zijn relatief jonge spelers
en meer dan nu kunnen jullie niet doen.”

De uitleg van Mannaert is dan misschien niet
strafbaar, maar schetst de normvervaging van
het voetbal als openlijk wordt gespeculeerd over
al of niet beïnvloede spelers. 

In een ander opgevangen gesprek tussen
Veljkovic en zijn speler Mats Rits, toen nog bij
KV Mechelen, is dat nog duidelijker. In het straf-
dossier, stuk FP 28, 25/27, staat: “Op 12 maart
13.46 uur (daags na de speeldag) belt Mats Rits
met Dejan Veljkovic. Gesprek gaat over hoe het
nu verder moet met Mats zijn loopbaan. Later in
het gesprek zegt Dejan dat Evert Maeschalck het
geregeld had met de keeper (Davy Roef, om KV
Mechelen te laten scoren, HVDW) maar er was niets
geregeld.”

Over de meldingsplicht van Rits geen woord.
Evenmin over die van Anderlechts beloftetrainer
Jonas De Roeck, die naar Oliver Somers van Me-
chelen belt en verslag uitbrengt van wat hij weet
van de opstelling van Waasland-Beveren: “Ze
gaan beginnen met hun sterkste ploeg, maar na-
dien wel wat sneller wisselen. Ze willen wel liever
dat Mechelen in eer-
ste blijft.”

schandaal column

HANS
VANDEWEGHE
Sportjournalist
@hansvdw

Liefde voor Ajax

e favoriete club, dat is zoals een oud
jeugdlief. Soms ben je die uit het
oog verloren, vind je dat ze de ver-
keerde keuzes heeft gemaakt of wil
je er een tijdje niks mee te maken
hebben, maar ooit komt die dag dat
ze terug voor de deur staat.

Dat had ik vorig jaar in augustus
met Ajax toen ik haar terugzag. Nu
ja, ik keek naar de tv en zij wervelde

ergens in Kiev, maar het was alsof ze aan 
mijn voordeur aanbelde. Dat tienermeisje
met die wilde haren en die onbevangen, on-
bezonnen blik in de ogen. Ik was op slag
weer verliefd en ik tweette: “Er staat een
nieuw groot(s) Ajax in de steigers. Te volgen
in de UCL.”

Voorspellen in de sport en al helemaal in
het onvoorspelbare voetbal is vragen om el-
lende, ten getuige collega Valentijn Driessen
van De Telegraaf die vooraf-
gaand aan de return tegen
Tottenham op televisie zei
dat Ajax bij afwezigheid van
Kane maar één speler in de
gaten moest houden. Llo-
rente, want die Moura scoort
never nooit. Wie scoorde
woensdagavond? Moura na-
tuurlijk. Niet één keer, maar
drie keer.

Mijn voorspelling had
evengoed de mist kunnen in-
gaan, maar kwam gelukkig
wel uit. Meer zelfs, mijn oud
lief dat ik zo hartstochtelijk
was beginnen beminnen met
de verloren Europacup 1-
 finale van 1969 was vijftig
jaar later onweerstaanbaar
op weg naar een nieuwe Eu-
ropese finale. Dat 4-1-verlies
van toen tegen het AC Milan
van Gianni Rivera en met die
ellendige Prati die drie keer
scoorde – de Moura van zijn tijd zeg maar –
had er zwaar ingehakt.

Dramatisch verlies hoort bij het supporter-
schap. Van Nick Hornby (Fever Pitch) heb ik
geleerd dat supporteren moeilijk móét zijn.
Het móét pijn doen, het ís afzien, anders is er
niks aan. Ik zie ze weleens in het stadion
waar ik het meest kom, de successupporters
die alleen thuis geven als hun ploeg wint.
Neen! Je mag mopperen, zelfs kankeren, een
enkele keer wat roepen en ook wel vervloe-
ken, maar nooit uitfluiten en ook niet wegblij-
ven als het wat minder gaat.

Supporteren is lijden, met heel af en toe
een climaxje dat je laat hopen op meer maar
waarna je beseft: zo mooi wordt het nooit
meer. 

De liefde voor Ajax begon voor mij, ge-
kluisterd aan het transistorradiootje, met
heel veel verdriet om die verloren finale.
Twee jaar later volgde de eerste climax, en
dan nog een en dan nog een. Om dan alles

weer te verliezen in de finale van de world-
cup van 1974, waar het geraamte van Ajax
met Rinus Michels, dé coach die van Ajax het
ultieme voetbalinstituut maakte, die ellen-
dige Duitsers vergat in te maken.

Dik twintig jaar later was er dan de vierde
Champions League-titel met die punter van
de piepjonge Patrick Kluivert vijf minuten
voor tijd. Dat was in Wenen tegen dat verve-
lende AC Milan van die corrupte Berlusconi
en de wraak was zoet. Twee jaar later en nog
eens een verloren finale en een halve Euro-
pese finale verder, zat ik met mijn 15-jarige
zoon in de Amsterdam ArenA voor de uit-
wuifwedstrijd van Louis van Gaal. Een paar
jaar eerder was hij ook al eens van de partij
toen ik een reportage ging maken op Voor-
land, het jeugdopleidingscentrum dat paalde
aan het oude De Meer-stadion. Dat zal een
gendefect zijn, erfelijk in elk geval. Ik had het

van mijn vader en hij heeft
het van mij.

Dit jaar nam Ajax de maat
van de slechtste – in de mo-
rele betekenis van het woord
– ploegen uit de Champions
League: het fascistencollec-
tief Real Madrid en Juventus,
bekend van omkoping en
doping. De 21ste-eeuwse
provo’s van Amsterdam be-
stormden onbevreesd Eu-
ropa. In Londen in die halve
finale tegen Tottenham was
het al wat minder, maar toch
weer 0-1, in Engeland, het
hol van de rijkste der voet-
balleeuwen. Het geluk zat
mee en dat mocht ook wel-
eens.

Dan de return afgelopen
woensdag: 2-0 aan de rust,
3-0 opgeteld. Nog 45 minu-
ten gallery play als voorspel
op een finale Ajax-Barce-

lona, drie jaar na de dood van hun beider
geestelijke vader, Johan Cruijff. De voetbal -
goden waren de godenzonen gunstig gezind.
Tot die dramatische minuut 96 en – de jour-
nalist gaat nu boven de supporter – die niet
geheel onverdiende 2-3.

Tien jaar geleden stelde ik op een congres
in het Feyenoord-stadion dat geen enkele 
Nederlandse club ooit nog de finale van de
Champions League zou halen, laat staan 
winnen. Ik werd net niet uitgelachen. Jam-
mer maar helaas, toch gelijk gekregen. Dit
Ajax wordt nu leeggekocht en nooit nog zal
daar in Amsterdam op De Toekomst een stel
jonge jongens onopgemerkt en onverhoopt
samen kunnen groeien en Europa overdon-
deren.

Ik heb drie clubs waarvoor het hart 
sneller gaat slaat: Ajax, FC Barcelona en AA
Gent. De voorbije week doet alvast denken
aan die in mei 1969. Genoeg voetbal voor dit
seizoen.

De teleurstelling is groot bij Ajax na de verloren halve finale in de Champions League tegen
Tottenham, woensdagavond. © ANP

Supporteren is
lijden, met heel
af en toe een
climaxje dat je
laat hopen op
meer maar
waarna je
beseft: zo mooi
wordt het nooit
meer
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De Premier League is de moeilijkste 
competitie waarin ik ooit als manager 
aan de slag was, zonder twijfel

PEP GUARDIOLA KAN DIT WEEKEND KAMPIOEN SPELEN MET MANCHESTER CITY, AAN REUTERS

Zondag ook 
een mirakel 
in Jan Breydel?

Jan Breydel kent geen gehei-
men voor Philippe Clement, tot
voor twee jaar was hij er zelf
een opzwepende factor. “Maar
weet je, echt waar, we gaan
naar Brugge gewoon om te
voetballen.” Racing Genk staat
aan de vooravond van een
mijlpaal: een vierde landstitel
sinds de fusie in 1988. Maar
Ivan Leko is strijdvaardig: “Kam-
pioen worden lijkt een mirakel.
Maar het kán nog.” Club staat
voor een do or die-wedstrijd. 
Zoals Liverpool dinsdag en
Spurs een dag later. Zondag 18
uur. Krijgen we nóg een mira-
kel? Of vinden de voetbalgoden
het welletjes en doet Clement
het licht uit in Brugge? (NP)

Play-offs: speeldag 8

PLAY-OFF 1
Gisteren
Standard - AA Gent 2-3

Morgen
Antwerp - Anderlecht

14.30 uur
Club Brugge - Racing Genk

18 uur

Stand play-off 1
1. Racing Genk 7 50
2. Club Brugge 7 44
3. Antwerp 7 38
4. Standard 8 36 
5. Anderlecht 7 30
6. AA Gent 8 29

PLAY-OFF 2
Groep A
Vandaag
Beerschot Wilrijk - Charleroi 18 uur
KV Oostende - Westerlo 20 uur
Morgen
STVV - Eupen 20 uur
Groep B
Vandaag
Waasland-Beveren - Cercle Brugge 20 uur
Z. Waregem - KV Kortrijk 20 uur
Union - Moeskroen 20.30 uur

Stand groep A
1. Charleroi 13
2. STVV 12
3. Westerlo 9
4. KV Oostende 8 
5. Beerschot Wilrijk 8
6. Eupen 7

Stand groep B
1. KV Kortrijk 18
2. Union 16
3. Cercle Brugge 7
4. W.-Beveren 7 
5. Z. Waregem 7
6. Moeskroen 4

De rechtsgang

9 mei
Schriftelijke conclusies vrijwillig
tussenkomende partijen

16 mei
Schriftelijke conclusies vervolgde
partijen

16/17 mei
Pleitzitting en uitspraak kort -
gedingrechtbank in eerste aanleg
KV Mechelen tegen KBVB 

18 mei
Pleitzitting vrijwillig tussen -
komende partijen gevolgd door
tussenpersonen (makelaars)

20 mei
Pleitzitting KV Mechelen en 
bestuurders

21 mei
Pleitzitting Waasland-Beveren 
en bestuurders

24 mei
Schriftelijke repliek bondsparket

25 mei
Pleitzitting bondsparket

27 mei
Pleitzitting vrijwillig 
tussen  komende partijen en
tussen personen

28 mei
Pleitzitting KV Mechelen en
Waasland-Beveren, laatste 
mogelijkheid voor alle partijen 
om schriftelijke conclusies 
neer te leggen

30 juni
Tegen deze datum wil voetbal-
bond schuldigen straffen


